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Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 
223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19
(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0223),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 175(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0151/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. junija 
20201,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A9-0000/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. odobri svojo izjavo priloženo tej resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Države članice še niso doživele 
take krize, kot jo je povzročila pandemija 
COVID-19. Kriza ima resne ekonomske in 
socialne posledice. To je povzročilo 
izjemne razmere, ki jih je treba obravnavati 
s posebnimi ukrepi v skladu z evropskim 

(3) Države članice še niso doživele 
take krize, kot jo je povzročila pandemija 
COVID-19. Za ljudi ali gospodinjstva v 
ranljivem položaju je virus nadaljnji vir 
obubožanja in krepi obstoječe dejavnike, 
hkrati pa omejuje zmožnost teh oseb in 

1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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stebrom socialnih pravic. gospodinjstev, da bi se iz revščine izkopali 
za vedno. Kriza ima resne ekonomske in 
socialne posledice in z njo so se poslabšale 
razmere za ljudi, ki živijo v revščini ali so 
ji izpostavljeni. To je povzročilo izjemne 
razmere, ki jih je treba obravnavati s 
posebnimi ukrepi v skladu z evropskim 
stebrom socialnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) To zlasti vpliva na FEAD. Ker se je 
število ljudi, ki trpijo zaradi pomanjkanja 
hrane in materialne prikrajšanosti, zaradi 
pandemije COVID-19 povečalo, najbolj 
ogroženi pa so med krizo izpostavljeni 
posebnim tveganjem in dodatnim težavam, 
imajo države članice pri zagotavljanju 
podpore iz Sklada dodatne potrebe po 
financiranju.

(4) To zlasti vpliva na FEAD, ki je 
pred pandemijo COVID-19 zagotavljal 
pomoč približno 13 milijonom ljudi v 
Uniji na leto, vključno s približno štirimi 
milijoni otrok do petnajstega leta. Ker se 
je število ljudi, ki trpijo zaradi 
pomanjkanja hrane in materialne 
prikrajšanosti, zaradi pandemije COVID-
19 povečalo, najbolj ogroženi pa so med 
krizo izpostavljeni posebnim tveganjem in 
dodatnim težavam, imajo države članice 
pri zagotavljanju podpore iz FEAD 
dodatne potrebe po financiranju.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Komisija je 27. maja 2020 sprejela 
predlog uredbe11 o spremembi Uredbe 
Sveta (EU, EURATOM) št. 1311/201312 in 
sprostila dodatna sredstva za podporo 

(6) Komisija je 27. maja 2020 sprejela 
predlog uredbe11 o spremembi Uredbe 
Sveta (EU, EURATOM) št. 1311/201312 in 
sprostila dodatna sredstva za podporo 
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državam članicam pri odpravljanju 
posledic krize zaradi pandemije COVID-19 
in pripravljanju okrevanja gospodarstva. V 
okviru tega svežnja bo v ta namen na voljo 
dodaten izredni znesek v višini 
58 272 800 000 EUR za proračunske 
obveznosti iz strukturnih skladov v okviru 
cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ za 
leta 2020, 2021 in 2022, ki naj se prek 
obstoječih struktur za programe kohezijske 
politike za obdobje 2014–2020 hitro 
uporabijo za realno gospodarstvo. Komisija 
bi morala določiti razčlenitev dodatnih 
sredstev za vsako državo članico na 
podlagi metode dodelitve, ki temelji na 
najnovejših razpoložljivih objektivnih 
statističnih podatkih v zvezi z relativno 
blaginjo držav članic in obsegom učinka 
sedanje krize na njihova gospodarstva. Da 
bi se upoštevala spreminjajoča se narava 
učinkov krize, bi bilo treba leta 2021 
razčlenitev pregledati na podlagi iste 
metode dodelitve z uporabo najnovejših 
statističnih podatkov, ki bodo na voljo do 
19. oktobra 2021. Za učinkovit odziv na 
socialne posledice izbruha COVID-19 za 
najbolj ogrožene je primerno, da lahko 
države članice dodelijo dodatna sredstva 
za FEAD v skladu s svojimi potrebami. Pri 
tem bi morale države članice ustrezno 
upoštevati povečanje števila najbolj 
ogroženih po pandemiji COVID-19. Poleg 
tega je treba določiti zgornje meje glede 
dodelitve povečanih sredstev za tehnično 
pomoč državam članicam. Ob upoštevanju 
pričakovane hitre porabe dodatnih sredstev 
bi bilo treba obveznosti, povezane z njimi, 
prav tako sprostiti ob zaključku 
programov. Za dodatna sredstva so 
uvedene tudi možnosti prenosov finančnih 
sredstev v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ med ESRR, ESS in FEAD.

državam članicam pri odpravljanju 
posledic krize zaradi pandemije COVID-19 
in pripravljanju socialnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva. V okviru tega 
svežnja bo v ta namen na voljo dodaten 
izredni znesek v višini 
58 272 800 000 EUR za proračunske 
obveznosti iz strukturnih skladov v okviru 
cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ za 
leta 2020, 2021 in 2022, ki naj se prek 
obstoječih struktur za programe kohezijske 
politike za obdobje 2014–2020 hitro 
uporabijo za realno gospodarstvo. Komisija 
bi morala določiti razdelitev dodatnih virov 
za vsako državo članico v skladu z metodo 
dodelitve na podlagi najnovejših 
razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in statističnih podatkov, tudi o 
enakosti, o obsegu posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe, pri 
čemer bi se morala osredotočiti na najbolj 
prikrajšane ljudi, kot so brezdomci in 
ljudje, ki živijo v ločenih ustanovah, ki jih 
statistični uradi držav članic po navadi ne 
zajemajo v podatke. V ta namen bi bilo 
treba z vključitvijo nevladnih organizacij 
na področju revščine in socialne 
izključenosti zbrati ustrezne in primerljive 
podatke. Da bi se upoštevala spreminjajoča 
se narava učinkov krize, bi bilo treba leta 
2021 razčlenitev pregledati na podlagi iste 
metode dodelitve z uporabo najnovejših 
statističnih podatkov, tudi o enakosti, ki 
bodo na voljo do 19. oktobra 2021. 
Poročevalka poudarja, da bi lahko za 
učinkovit odziv na socialni učinek izbruha 
COVID-19 na najbolj prikrajšane z 
odstopanjem od člena 92(7) Uredbe (EU, 
EURATOM) št. 1311/2013 delež dodatnih 
sredstev v FEAD prispevale države članice 
pred dodelitvijo v ESRR in ESS ali hkrati 
z njo. Pri tem bi morale države članice 
ustrezno upoštevati povečanje števila 
najbolj ogroženih po pandemiji COVID-
19. Poleg tega je treba določiti zgornje 
meje glede dodelitve povečanih sredstev za 
tehnično pomoč državam članicam. Ob 
upoštevanju pričakovane hitre porabe 



PE655.741v01-00 8/12 PR\1210542SL.docx

SL

dodatnih sredstev bi bilo treba obveznosti, 
povezane z njimi, prav tako sprostiti ob 
zaključku programov. Za dodatna sredstva 
so uvedene tudi možnosti prenosov 
finančnih sredstev v okviru cilja „naložbe 
za rast in delovna mesta“ med ESRR, ESS 
in FEAD.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Uredba Sveta (EU, EURATOM) 
št. 1311/2013 o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 
20.12.2013, str. 884).

12 Uredba Sveta (EU, EURATOM) 
št. 1311/2013 o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 
20.12.2013, str. 884).

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Vidike spola bi bilo treba 
upoštevati ves čas priprave, izvajanja, 
spremljanja in ocenjevanja FEAD, saj je v 
skladu s členom 21 Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah prepovedana 
vsakršna diskriminacija na podlagi spola, 
rase, barve kože, etničnega ali socialnega 
porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere 
ali prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, pripadnosti narodnostni 
manjšini, premoženja, rojstva, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da bodo imele države članice 
zadostna finančna sredstva za hitro 
izvajanje ukrepov za odpravo posledic 
krize zaradi pandemije COVID-19 in za 
pripravo okrevanja svojih gospodarstev, je 
treba zagotoviti višjo raven plačil 
predhodnega financiranja za hitro izvajanje 
ukrepov, podprtih z dodatnimi sredstvi. 
Obseg predhodnega financiranja bi moral 
biti takšen, da bi državam članicam 
zagotovil sredstva za ureditev predplačil 
upravičencem, kadar je to potrebno, in za 
hitro povračilo upravičencem po 
predložitvi zahtevkov za plačilo.

(8) Da bodo imele države članice 
zadostna finančna sredstva za hitro 
izvajanje ukrepov za odpravo posledic 
krize zaradi pandemije COVID-19 in za 
pripravo socialnega in odpornega 
okrevanja svojih gospodarstev, je treba 
zagotoviti višjo raven plačil predhodnega 
financiranja za hitro izvajanje ukrepov, 
podprtih z dodatnimi sredstvi. Obseg 
predhodnega financiranja bi moral biti 
takšen, da bi državam članicam zagotovil 
sredstva za ureditev predplačil 
upravičencem, kadar je to potrebno, in za 
hitro povračilo upravičencem po 
predložitvi zahtevkov za plačilo.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Zaradi te uredbe ne bi smeli 
spreminjati načina izvajanja FEAD, ki bi 
moral ostati deljeno upravljanje.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi zmanjšali breme na javne 
proračune, povezano z odpravljanjem 
posledic krize zaradi pandemije COVID-
19, in pripravili okrevanje gospodarstva, je 
primerno, da se za dodatna sredstva ne 
uporablja sofinanciranje.

(9) Da bi zmanjšali breme na javne 
proračune, povezano z odpravljanjem 
posledic krize zaradi pandemije COVID-
19, in pripravili socialno in odporno 
okrevanje gospodarstva, je primerno, da se 
za dodatna sredstva ne uporablja 
sofinanciranje.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Sklad za evropsko pomoč najbolj prikrajšanim (FEAD) je instrument, ki tistim, ki jih je 
prizadela revščina, pomaga narediti prve korake iz revščine in socialne izključenosti. Pomoč 
iz sklada prejme letno približno 13 milijonov ljudi, kar vključuje približno 4 milijone otrok, 
mlajše od 15 let.

Neposredni in posredni učinki pandemije COVID-19 se v vseh državah članicah še naprej 
povečujejo. Sedanje razmere so brez primere in zahtevajo temu primerno izredno ukrepanje, 
prilagojeno nastalim okoliščinam, vključno s podporo najbolj ogroženim, ki jo zagotavlja 
FEAD.

S prvo „naložbeno pobudo v odziv na koronavirus“ (CRII)1, tj. svežnjem ukrepov, ki je začel 
veljati 1. aprila 2020, je bila za učinkovitejši odziv v trenutnih razmerah uvedena vrsta 
pomembnih sprememb zakonodajnega okvira, ki se uporablja za evropske strukturne in 
investicijske sklade. Dopolnilni ukrepi so bili sprejeti v okviru „naložbene pobude v odziv na 
koronavirus plus“ (CRII Plus)2. Navedeni sveženj je vključeval tudi spremembe Uredbe (EU) 
št. 223/20143 (uredba o FEAD), uvedene z Uredbo (EU) 2020/559 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 20204, ki je začela veljati 25. aprila 2020. Namen sprememb je bil 
prilagoditi FEAD izzivom pandemije COVID-19, zlasti pa pospešiti odziv na nove dodatne 
potrebe ciljnih skupin, ki so se zaradi krize znašle v še večji stiski. Uredba zato uvaja posebne 
ukrepe dodatne likvidnosti in prožnosti držav članic pri obravnavi pandemije COVID-19 v 
okviru sklada, vključno z možnostjo pomoči v obliki hrane in osnovnih potrebščin z 
dobropisi.

Medtem ko se razmere spreminjajo in države članice sproščajo omejitve v svojih družbah in 
podjetjih ter znova zaganjajo gospodarstva, so neposredni in posredni učinki krize terjali svoj 
davek v mnogih sektorjih. Okrevanje bo dolgotrajno, pri tem pa ni mogoče izključiti, da bodo 
potrebni dodatni omejitveni ukrepi, saj se v mnogih državah članicah EU že pojavljajo novi 
valovi COVID-19. Glede na navedeno obstaja resno tveganje, da se bo število ljudi, ki trpijo 
zaradi pomanjkanja hrane in materialne prikrajšanosti, povečalo, zato je potrebno nadaljnje 
ukrepanje za odziv na socialne posledice pandemije COVID-19, da se zagotovi socialno 
pravično okrevanje v skladu z evropskim stebrom socialnih pravic.

Komisija je 27. maja 2020 sprejela predlog uredbe5 o spremembi Uredbe Sveta (EU, 
EURATOM) št. 1311/20136 in sprostila dodatna sredstva za podporo državam članicam pri 
odpravljanju posledic krize zaradi pandemije COVID-19 in pripravljanju okrevanja 
gospodarstva. V okviru tega svežnja bo v ta namen na voljo dodaten izredni znesek v višini 

1 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi uredb (EU) št. 
1301/2013, (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za mobilizacijo naložb v 
zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 
(Naložbena pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 31.3.2020, str. 5).
2 Uredba (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 
1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L 130, 24.4.2020, str. 1).
3 Uredba (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Skladu za evropsko pomoč 
najbolj ogroženim (UL L 72, 12.3.2014, str. 1).
4 UL L 130, 24.4.2020, str. 7.
5 COM(2020) 446.
6 Uredba Sveta (EU, EURATOM) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL 
L 347, 20.12.2013, str. 884).
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58 272 800 000 EUR za proračunske obveznosti iz strukturnih skladov v okviru cilja „naložbe 
za rast in delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022, ki naj bi se prek obstoječih struktur za 
programe kohezijske politike za obdobje 2014–2020 hitro uporabili za realno gospodarstvo. 

Poročevalka meni, da bi morala Komisija določiti razdelitev dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na podlagi najnovejših razpoložljivih objektivnih 
statističnih podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav članic in statističnih podatkov, tudi o 
enakosti, o obsegu posledic trenutne krize za njihova gospodarstva in družbe, pri čemer bi se 
morala osredotočiti na najbolj prikrajšane, kot so brezdomci in ljudje, ki živijo v ločenih 
ustanovah, ki jih statistični uradi držav članic po navadi ne zajemajo v podatke. V ta namen je 
treba ob sodelovanju nevladnih organizacij na področju revščine in socialne izključenosti 
zbrati ustrezne in primerljive podatke. Da bi se upoštevala spreminjajoča se narava učinkov 
krize, bi bilo treba leta 2021 razčlenitev pregledati na podlagi iste metode dodelitve z uporabo 
najnovejših statističnih podatkov, tudi o enakosti, ki bodo na voljo do 19. oktobra 2021. 

Poročevalka poudarja, da učinkovit odziv na socialni učinek izbruha COVID-19 na najbolj 
prikrajšane z odstopanjem od člena 92(7) Uredbe št. 1311/2013 po potrebi zahteva, da delež 
dodatnih sredstev v FEAD prispevajo države članice (pred dodelitvijo v ESRR in ESS ali 
hkrati z njo). Končno pa bi bilo treba vidike spola v skladu s členom 21 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah upoštevati ves čas priprave, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja 
sklada.


